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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Παμ. Ταξιαρχών 

Ταχ. Κώδικας: 32009 

Πληροφορίες: Πίκου Ευαγγελία   ΠΡΟΣ: 

Τηλέφωνο: 2262351102    Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

1. Αγγέλου Αριστείδης του Δημητρίου 

2. Αναστασίου Ιωάννη του Γεωργίου 

3. Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου  

4. Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου  

5. Νίκα Μαρία του Δημητρίου  

6. Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου 

(σε περίπτωση κωλύματος παρακαλείσθε να 

ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας). 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Σας καλώ στην 42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, 

η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 

4954/2022, την 22η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 12:00, για λήψη 

αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως: 

 

1. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 29.305,00 € το οποίο αφορά 

στη συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων. 

2. Περί λήψης απόφασης για την απαλλαγή του υπαλλήλου κ. Μοντζολή Γεώργιου του Ανδρέα 

από τον ορισμό του ως υπόλογο είσπραξης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 189448 για την ανάδειξη 

οριστικού αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση υποδομών 

ακαθάρτων από Οινόφυτα έως ΕΕΛ». 

4. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό υπολόγου είσπραξης χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πληρωμή της 

δαπάνης που αφορά στην επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Σχηματάρι. 

5. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού 201.745,33 € το οποίο αφορά 

στην Ι΄ κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022. 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 18/11/2022

20370/2022/Κύριο Πρωτόκολλο
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6. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 72.187,50 € από ΚΑΠ το οποίο αφορά στην 

κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 7η, 8η, και 9η 

μηνιαία κατανομή έτους 2022. 

7. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 87.715,36 € το οποίο αφορά στη 

συμπληρωματική απόφαση επιχορήγησης από Κ.Α.Π. μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022. 

8. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 51.240,00 € το οποίο αφορά στην 8η 

επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με 

σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε σχολικές μονάδες Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας 

εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα έως και το Δεκέμβριο έτους 2022». 

9. Περί λήψης απόφασης για την αποδοχή ποσού 472.564,00 € το οποίο αφορά στη 

χρηματοδότηση για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 

του Δήμου Τανάγρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». 

10. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο της 10ης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2022. 

11. Περί λήψης απόφασης για τη συγκρότηση: α) επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών προμηθειών & β) επιτροπής διενέργειας - 

αξιολόγησης αποτελεσμάτων τακτικών διαγωνισμών υπηρεσιών. 

12. Περί λήψης απόφασης για τη συγκρότηση: α) επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

συμβάσεων προμηθειών, β) επιτροπής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, γ) 

επιτροπής επισκευής και συντήρησης οχημάτων & δ) επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. 

 

 

Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, εντός της προκαθορισμένης ώρας να 

ενημερώσουν για τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είτε 

αποστέλλοντας έγγραφο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε τηλεφωνικά. 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        & ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ  
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